Wedstrijdreglement voor de NVvA Bob van Beek-prijsvraag
afstudeerscriptie arbeidshygiëne
(herziening december 2011)
1. Alle opleidingen met een afstudeerprofiel op het terrein van arbeid en gezondheid worden in de
gelegenheid gesteld elk maximaal twee afstudeerscripties voor te dragen. De scriptie dient een
arbeidshygiënisch vraagstuk als onderwerp te hebben. Voordracht geschiedt door inzending van
de scriptie(s) door de betrokken onderwijsinstelling.
2. Ook anderen, bijvoorbeeld stagebegeleiders, kunnen een scriptie met een arbeidshygiënisch
vraagstuk als onderwerp voordragen. Het uiteindelijk aantal voorgedragen scripties blijft beperkt
tot twee per onderwijsinstelling; als er meer dan twee scripties van één onderwijsinstelling
afkomstig blijken te zijn, dient er overlegd te worden tussen degenen die de scripties hebben
voorgedragen. Indien dit niet tot een oplossing leidt, hebben de eerst ingezonden scripties
voorrang.
3. De inzender van een scriptie verifieert dat de afstudeerder voor de prijs in aanmerking wil komen
en bereid is een artikel te schrijven in een vaktijdschrift in het geval de afstudeerder de prijs wint.
4. Een jury, benoemd door het bestuur van de NVvA, beoordeelt de scripties en nomineert
maximaal drie inzendingen voor mondelinge presentatie van de scriptie. Als basisvoorwaarde
voor nominatie geldt dat in de beoordeling van de scriptie tenminste 2/3 van het maximale aantal
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te behalen punten is behaald.
5. De genomineerden houden in een try-out bijeenkomst hun presentatie voor de jury. De jury geeft
zo gewenst adviezen aan de genomineerden om de kwaliteit van de presentie te verhogen.
6. De genomineerden presenteren mondeling de inhoud van hun scriptie in een openbare
bijeenkomst (bij voorkeur het jaarlijkse NVvA symposium).
7. De prijs wordt door de jury toegekend op basis van de beoordeling van de scriptie door de jury en
de beoordeling van de presentatie door de aanwezigen bij de openbare bijeenkomst.
8. Het eindoordeel wordt voor 75 % bepaald door de score bij de beoordeling van de scriptie en voor
25 % door de publieksbeoordeling van de presentatie, een en ander conform de berekening zoals
vermeld in het juryreglement.
9. De uitspraak van de jury is bindend.
10. De prijs bestaat uit een aandenken en een geldbedrag ten behoeve van een studiereis. De
hoogte van het geldbedrag wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur. Als de scriptie door
meerdere personen is geschreven, wordt de prijs over de betrokkenen verdeeld.
11. De feitelijke toewijzing van de prijs vindt plaats op basis van:
a. een door het bestuur van de NVvA goed te keuren reisaanvraag, inclusief begroting;
b. de definitieve toezegging van de winnaar een artikel over het afstudeeronderwerp te
schrijven in een vaktijdschrift (indien gepubliceerd wordt in een internationaal tijdschrift,
wordt tevens het schrijven van een samenvatting voor plaatsing in het Tijdschrift voor
Toegepaste Arbowetenschappen gevraagd).
12. De uitkering van de prijs vindt plaats op basis van:
a. een gespecificeerde en van voldoende bewijsstukken voorziene afrekening;
b. overlegging van het aan het desbetreffende vaktijdschrift aangeboden manuscript;
Op basis van de begroting kan desgewenst een voorschot worden verleend.
13. In gevallen, waarin het reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de NVvA op voordracht
van de jury. Het bestuur van de NVvA kan besluiten de prijs niet uit te loven of toe te kennen.
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het maximale te behalen aantal punten is gelijk aan het aantal juryleden maal het aantal te scoren items maal
het aantal te behalen punten per item.
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Juryreglement NVvA Bob van Beekprijs
I. Doelstelling van de Bob van Beekprijs
De Bob van Beekprijs is een prijs, door de NVvA ingesteld ter bekroning van de beste HBO- of
universitaire (afstudeer)scriptie over een arbeidshygiënisch onderwerp. De prijs kan jaarlijks worden
toegekend.
II. Benoeming en samenstelling van de jury
De jury voor de Bob van Beekprijs wordt ingesteld door het bestuur van de NVvA.
Juryleden worden benoemd door het bestuur tot wederopzegging. Bij vertrek van een jurylid dragen
de overige leden van de jury een kandidaat jurylid voor aan het bestuur.
De jury vormt zoveel mogelijk een afspiegeling van de samenstelling van de vereniging.
Indien een jurylid op enigerlei wijze betrokken is bij een ingediende scriptie (bijvoorbeeld bij de
voordracht van een scriptie, als stagebegeleider van een kandidaat of indien het jurylid werkzaam is
in dezelfde werkeenheid of afdeling), onthoudt deze zich van de beoordeling van de scripties.
De jury beslist bij meerderheid van stemmen.
III. Beoordelingscriteria
De jury hanteert de volgende beoordelingsprocedure.
1. De ingezonden scripties worden door de jury beoordeeld op de onderdelen onderwerpkeuze,
inhoud en stijl.
2. De beoordeling geschiedt aan de hand van vastgestelde criteria op bovengenoemde onderdelen.
3. Op elk onderdeel worden een aantal vastgestelde items beoordeeld. Elk item wordt beoordeeld
met behulp van een driepuntsschaal met de volgende scores: (1) onder gemiddeld, (2) gemiddeld
en (3) boven gemiddeld.
4. De onderdelen onderwerpkeuze, inhoud en stijl worden beoordeeld op basis van de scriptie. Voor
het onderdeel inhoud wordt bij de beoordeling rekening gehouden met het niveau van de
opleiding van de auteur van de scriptie. Van universitaire studenten mag worden verwacht dat ze
een wetenschappelijk onderzoek naar een arbeidshygiënisch probleem hebben gedaan, van
HBO-studenten mag worden verwacht dat ze op wetenschappelijk en technisch verantwoorde
wijze onderzoek naar een arbeidshygiënisch probleem hebben gedaan. Maximaal drie scripties
met de hoogste totaalscore worden geselecteerd voor een presentatie. Indien de jury van mening
is dat slechts één scriptie voor presentatie in aanmerking komt, kán de jury besluiten de prijs in
dat jaar niet toe te kennen. In dit geval zal de geselecteerde scriptie in het volgende jaar opnieuw
meedingen naar de Bob van Beek prijs.
5. Voorafgaand aan de feitelijke presentatie tijdens de openbare bijeenkomst houden de kandidaten
in een try-out hun presentatie voor de jury. Dit geeft de jury de gelegenheid de kwaliteit van de
presenties zonodig te verhogen door middel van adviezen aan de kandidaten.
6. Het onderdeel presentatie wordt beoordeeld door het in de openbare bijeenkomst aanwezige
publiek.
7. De beoordelingscriteria voor de onderdelen zijn:
• Onderwerpkeuze:
- originaliteit
- betekenis voor het arbeidshygiënische kennisdomein
- betekenis voor de arbeidshygiënische praktijk
• Inhoud:
- heldere probleemstelling
- adequate toepassing van methoden en technieken
- verantwoorde analyse en presentatie resultaten
- verantwoorde conclusies

2

•

Stijl:
- heldere, leesbare schrijfstijl
- goede opbouw van het rapport

IV Berekening eindscore
Het eindoordeel wordt voor 75 % bepaald door de score bij de beoordeling van de scriptie en voor 25
% door de publieksbeoordeling van de presentatie. De berekening van de eindscore verloopt alsvolgt:
•

Scriptie:
De scriptie wordt beoordeeld op 9 items, die elk maximaal met drie punten kunnen worden
gewaardeerd. Elk jurylid kent minimaal één en maximaal drie punten per onderdeel toe.
De beoordeling van de scriptie wordt uitgedrukt als percentage: het door een kandidaat behaalde
aantal punten gedeeld door het maximum aantal te behalen punten (vermenigvuldigd met 100).

•

Presentatie:
Het aanwezige publiek kan een stem uitbrengen op de beste presentatie door deze aan te
kruisen op een stemformulier. De publieksbeoordeling wordt eveneens uitgedrukt als percentage:
aantal op een kandidaat uitgebrachte stemmen gedeeld door totaal aantal uitgebrachte stemmen
(vermenigvuldigd met 100).

•

Eindscore:
De eindscore wordt als volgt berekend: 0,75 x (percentage scriptie) + 0,25 x (percentage
presentatie).
De kandidaat met de hoogste eindcore wint de Bob van Beek prijs. Indien twee kandidaten
samen op de eerste plaats eindigen, wordt de prijs gedeeld.

V. Gevallen waarin de beoordelingswijze niet voorziet
Bij verschillen in interpretatie van de beoordelingscriteria beslist de voorzitter van de jury.
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